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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----o0o----- 

 

VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG 
Chúng tôi gồm có:  

Tôi là: ..., sinh năm ... , CMND số ... do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 

cư cấp ngày ..., Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ... 

Có vợ là Bà .., sinh năm ..., CMND số ... do Công an TP Hà Nội cấp ngày .. , Đăng 

ký hộ khẩu thường trú tại: ... 

Tôi và vợ tôi đã ly hôn theo quyết định số ... của tòa án nhân dân Quận ... cấp ngày ... 

.Hiện nay, vợ tôi có sở hữu tài sản gồm: 

.... 

Nay, tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sau: 

Tôi cam đoan hai tài sản quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có thông tin nêu 

trên là tài sản riêng của vợ tôi là bà ...  (có thông tin như nêu trên), tôi không có quyền lợi 

hay bất kỳ nghĩa vụ gì đối với căn nhà, thửa đất vợ tôi có. Bà ... có toàn quyền làm các 

thủ tục theo quy định của pháp luật để sử dụng, cho thuê, chuyển nhượng, sang tên để sở 

hữu, sử dụng và định đoạt đối với khối tài sản nêu trên, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì 

và cam kết không có bất cứ khiếu nại tranh chấp gì về sau.  

Tôi xin cam đoan: 

- Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong Văn bản cam kết này là đúng sự 

thật. 

- Việc cam kết này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình 

đối với người khác.  

- Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc. 

Tôi đã đọc lại nguyên văn Văn bản này, công nhận đã hiểu rõ toàn bộ nội dung 

của Văn bản và ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng. 

 

Người cam đoan  
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

Ngày  tháng  năm  (Ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn không trăm hai 

mươi), tại Văn phòng Công chứng .., thành phố Hà Nội, ký tên dưới đây:  

CHỨNG NHẬN: 

Văn bản cam kết  tài sản riêng này được lập bởi: 

 

đã đọc lại toàn bộ nội dung Văn bản cam kết này, đồng ý và ký tên vào giấy này 

trước sự chứng kiến của tôi;  

 - Văn bản cam kết này được lập thành  04 (bốn) bản chính, mỗi bản chính gồm 

03 (ba) tờ, 03 (ba) trang (cả phần lời chứng), lưu tại Văn phòng Công chứng 01 (một) 

bản chính. 

Số công chứng:             /TN04.8/VBCĐ. Quyển số:01/VP/CC – SCC/HĐGD. 

  




